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PALAVRA DA DIRETORIA

2017

ano de retrocessos
de direitos para
os trabalhadores

Diante de tantas dificuldades que ocorreram este ano,
os trabalhadores, principalmente os da construção civil,
precisam encarar 2018 como um
grande desafio que vai exigir
muito mais participação das
categorias junto aos seus sindicatos.
Aqueles que acompanham a
atuação da nossa entidade
sabem que sempre defendemos
os salários e nunca deixamos
que as pressões do setor
empresarial retirassem direitos.
Mas com a reforma trabalhista
as dificuldades aumentaram.
Se antes buscávamos com
muita luta a valorização do
nosso setor, agora se não
tivermos a capacidade de nos
organizar, perderemos muito
mais. O trabalhador que não estiver sindicalizado no próximo
ano será uma vítima fácil da
exploração dos patrões.
Estar unido ao seu sindicato
será uma questão de sobrevivência para as categorias.
Isso porque a manutenção de

direitos será garantida somente
através de negociações coletivas, pois nos acordos individuais o trabalhador ficará vulnerável as pressões do patronal.
Esse sindicato jamais fugirá
da luta! E mais do que nunca
vamos trabalhar para que os
efeitos da reforma trabalhista
não massacrem ainda mais os
trabalhadores.
Mesmo com as dificuldades
de 2017 desejamos boas festas a
todos os nossos associados e
familiares.

Que em 2018 nossa
categoria seja mais
participativa
e venha com o nosso
sindicato fortalecer a luta
pelos seus direitos.

Sindicalize-se!
Participe!
Sebastião Paulo de Assis
Presidente do Sindicato dos
Trabalhadores da Construção Civil e
sua diretoria

Grande sucesso: 4ª Festa do Trabalhador
foi realizada com o apoio da categoria e famílias

Fotos da festa

Cerca de três mil pessoas participaram da 4ª Festa do Trabalhador da
Construção Civil, que aconteceu no último dia 25, no Recreio do
Trabalhador, em Volta Redonda.
páginas 3 e 4

PÁG. 2
Sindicato fecha novos
convênios para associados

Veja os resultados PÁG. 2
das convenções coletivas
Um ano marcado pela
defesa de direitos

PÁG. 4

O sindicato informa que entrará em recesso

a partir do dia 18 de dezembro, e retornará no dia 8 de janeiro.
Não haverá atendimento na sede no bairro Conforto, em Volta Redonda, e na subsede de Resende
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Seja associado e aproveite os convênios
Plano mínimo de R$ 91,70 (infantil) e
máximo R$ 222,59 (adulto). Consultas
especializadas + exames laboratoriais.
Edifício Cecisa I, Sala 812.
Tels: 99979-4406 | 99924-8344
99998-8407 | 3343-0178

Consultas R$ 50,00 e R$ 65,00
Especialidades médicas, Av. Paulo de
Frontin, nº 457 - Sala 106 - Aterrado Volta Redonda. Tel: (24) 3337-9908.

Consultas médicas
Rua Simão da Cunha Gago, 43 - Aterrado,
Volta Redonda. Tel: 4009-4800.
Autorizações na sede do sindicato, no bairro
Conforto (VR), Tel: 3348-2508. Na
subsede no bairro Jardim Tropical
(Resende), Tel: 3355-1711.

Atendimento odontológico
gratuito para associados
Dr. Marcelo Diniz Nogueira
Avenida Amaral Peixoto, nº 273
– Sl 101- Centro – Volta
Redonda
*Autorização na sede do sindicato, no dia
20 de cada mês.

Plano de R$ 25,85 por pessoa.

20% desconto nas mensalidades dos
cursos de graduação
Rua Alberto Cunha Rodrigues, nº 39 Jardim Amália – Volta Redonda
Tel: (24) 3340-8771 / 3337-8001.

Assessoria jurídica

Volta Redonda: Rua 18 B, nº19
Vila Santa Cecília - Tel: 2107-335.
B. Mansa: Shopping House
(2º piso - sala 20)
Emergência: Avenida Antônio de
Almeida, nº 463 - Retiro - Volta Redonda
(ao lado do estacionamento da Correta).

10% de desconto - exames de análise e
patologia clínica. Rua 537, nº 17 - Nossa
Senhora das Graças, Volta Redonda Tel: 3320-5281.

Desconto nas mensalidades dos cursos de
graduação, ensinos
fundamental e médio
Rua Geraldo Di Biase,
nº 81 - Aterrado
Volta Redonda.
Tel: (24) 3345-1700

20% desconto nas mensalidades de cursos
tecnológicos
Rua Alberto Rodrigues, nº 39 - Jardim
Amalia
Volta Redonda - Tel: (24) 3340-8750
Volta Redonda: Sede do Sindicato, Rua
Nossa Sra. da Conceição, 310 - Conforto.
Às sextas-feiras, das 9 às 12 horas. Dra
Stella Maris. Informações: 3348-2508
Resende: Avenida Albino de Almeida, nº
14 - sala 207 - Campos Elíseos. Dra.
Teresinha de Freitas Sebastião. De 2ª a 6ª
feira, das 9 às 18 horas. Agendamento de
horário: (24) 3354-7626

40% de desconto nos cursos de graduação a
distância
Rua 24, nº 236 - Vila Santa Cecília - Volta
Redonda
Tels: 3348-2508 | 3342-2331
3355-1711.

Direito de usar o Aldeia das Águas sem
pagar o título, pagando somente taxa
mensal. Tel: 9 9991-1074

Consórcio de imóvel (aquisição,
construção e reforma), de automóvel
(maquinários e equipamentos) e consórcio
de moto. Tels: 2102-1609 / 9 9222-3495
9 9996-5654/9 7401-8830.

50% desconto nas consultas: psicoterapia,
psicoterapia, piscomotrocidade e
orientação vocacional. Lardo 9 de Abril,
Ed. Cecisa I, Sl 601 - Vila Santa Cecília VR. Tel: 3348-9031 / 98103-8654.

10% desconto na Escola Sesi (educação
infantil, ensinos fundamental e médio)
10% de desconto em consultas médicas R$ 80,00 (clínico, endocrinologia, otorrino
laringe e psicologia). R$ 28,70 mensal por
pessoa para usar as dependências do Sesi
Clube (piscina, sauna, etc.) Av. Lucas
Evangelista, nº 595 - Aterrado - Volta
Redonda - Tel: 3345-4321 / 3345-4328.
Convênio válido para todas as unidades
do Estado do Rio de Janeiro.

CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO 2017/2018
Construção Civil

Construção pesada e montagem industrial

Infelizmente a convenção coletiva dos trabalhadores da construção civil
continua num impasse com o setor patronal, que não está querendo cumprir o
que foi negociado e aprovado pelos trabalhadores em assembleia (3% de
reajuste salarial geral, 4% de reajuste para o ajudante I e 10% de reajuste na
cesta básica). O que ocorre é quando o sindicato enviou a proposta aprovada
pelos trabalhadores, o patronal encaminhou de volta incluindo novas
cláusulas que enquadram a convenção em regras da reforma trabalhista. O
sindicato não aceitou, não assinou e continua pressionando o patronal.
Solicitou ao Ministério do Trabalho uma mesa redonda para tentar solucionar
esse impasse e se for preciso entrará com dissídio (processo trabalhista).
Além disso, as empresas que não garantirem o reajuste salarial, os ganhos
sociais e a manutenção do acordo anterior poderão sofrer paralisações por
parte dos trabalhadores. Fique atento! O seu sindicato precisa de você na luta!

• 5,44% de reajuste salarial para trabalhadores que ganham até R$ 5.500,00
mensais;
• 2,72% para trabalhadores com salários superiores a R$ 5.500,00 e até
R$ 7.300,00 mensais;
• O sindicato garantiu na convenção a manutenção de todas as cláusulas
econômicas como a cesta básica, PLR, horas extras, vale refeição, entre
outras.

Mármore e Granito
• 2% de reajuste para todos os trabalhadores, a partir de 1º de maio;
• 2% de reajuste a partir de 1º de novembro (conforme tabela salarial no site
do sindicato);
• Para a função de ajudante somando o percentual de maio + o reajuste de
novembro, o valor chegou a 5.2%;
• 16,67% na cesta básica, passando o valor para R$ 140,00.
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Valorização da categoria!
Festa do Trabalhador sorteou R$ 50 mil em prêmios
Participaram do evento associados e seus familiares,
além de várias lideranças sindicais e autoridades
Cerca de três mil pessoas participaram da 4ª Festa do Trabalhador da Construção
Civil, que aconteceu no último dia 25, no Recreio do Trabalhador, em Volta
Redonda. A participação da categoria e dos seus familiares mais uma vez foi
destaque.
Além de sortear 26 poupanças, que totalizaram R$ 50 mil em prêmios, o
sindicato sorteou também brindes doados por parceiros como bicicleta (Drogarias
Economize), ventilador e panela elétrica (Laboratório Fácil), furadeira (Espaço
Clínico Henry Life), Aldeia das Águas (convites para acesso ao clube) e Sesi/Senai
(passaportes de lazer).
A criançada se divertiu nos brinquedos infláveis e com os shows de palhaços, de
mágica e boneco falante. Os trabalhadores puderam conhecer um pouco mais dos
convênios que fizeram exposição de serviços.
O presidente do sindicato, Sebastião Paulo de Assis, destacou que a festa foi
preparada especialmente para valorizar a categoria e que o objetivo foi alcançado.
Ele lembrou que apesar das dificuldades enfrentadas este ano, com o desemprego por
conta da crise e as mudanças na lei trabalhista, a diretoria assumiu o compromisso e o
desafio de fazer a festa para o trabalhador.
- As campanhas salariais ficaram mais difíceis com o setor patronal querendo
tirar cláusulas econômicas e sociais da convenção coletiva. Mas esse sindicato
continuará batalhando por aumento salarial e pelos benefícios. Precisamos dos
trabalhadores do nosso lado, sindicalizados e defendendo seus direitos – disse.

“Essa é a segunda festa que participamos e é muito bom. As crianças se
divertindo porque tem vários
brinquedos para elas, isso é muito
positivo”. Junior Teófilo (Citrino) e
Gislene Silva de Oliveira - esposa

“A festa é um bom passatempo com os
colegas de trabalho. É a primeira vez
que participo e gostei dos sorteios dos
prêmios”. Valdir Maia – CBSI

Foto da festa
Associados e familiares aguardando o sorteio

Momento de integração entre a categoria

“Muito legal a festa porque além do
sorteio, tem várias diversões para as
crianças. É a primeira vez que
participamos da festa e estamos
gostando”. Thiago Squinelato
Barbosa - CBSI e Nataliiene
Squinelato - esposa

“Os trabalhadores precisam disso,
uma festa boa, bem organizada e sem
confusão. É a segunda vez que
participo e estou satisfeito”.
Rondinele da Conceição - Faurecia

Lideranças sindicais alertam sobre retirada de direitos
Além da participação da categoria, a festa contou com as presença de autoridades e lideranças sindicais. Entre os
convidados estava Marcelo Rodrigues, o Marcelinho, presidente da CUT (Central Única dos Trabalhadores) Rio, que
veio prestigiar e apoiar o evento. Ele elogiou a atuação do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil na região.
- Tenho orgulho desse sindicato pela coragem de fazer o debate para o crescimento da categoria. Além disso, a
entidade abriga a subsede da CUT no Sul Fluminense, um braço da nossa luta na região. Este ano todas as
confraternizações, assim como essa festa, são demonstrações de que os golpistas podem tentar tirar todos os nossos
direitos, mas não vão abaixar a nossa cabeça e retirar a solidariedade dos trabalhadores. Nós vamos pra luta de cabeça
erguida! – disse.
Marcelinho alertou os trabalhadores sobre a reforma da previdência e a importância da mobilização contra a retirada
de direitos .
- Está acontecendo uma coisa muita séria no país. Estão tentando roubar o direito da nossa aposentadoria! E nós vamos
continuar lutando para não deixar que metam a mão nos nossos direitos. Se essa reforma passar nenhum de nós vai
conseguir aposentar! – alertou.
Marcelinho, presidente da CUT Rio, discursando

Dezembro/2017

4

Trabalhadores são premiados com poupanças
Álvaro Ribeiro
da Silva - CBSI

Cleiton Roberto
R. de Oliveira

Carlos Alberto
da Silva – CBSI

Ribeiro Constr.
e Reformas

OUTROS GANHADORES

Joel Caetano
(CBSI)
José de Ribamar
Pereira Lima
(Citrino)
Luciano Primo
Carlos Bento
(CBSI)
OUTROS GANHADORES

Tereza Cristina
Pereira (Faurecia)

Marco Antônio
Celestino
(Harsco)

Carlos de Jesus (CBSI)
Célio Elmar Mariano (Citrino)
Rafael Jorge da Silva (Harsco)
Cleumir Dutra Barbosa (Harsco)
Rita de Cássia Daniel (COHAB)
Rodrigo Costa Ferreira (Harsco)

Geraldo Batista da Silva
(CBSI)

Alex Sandro Bilac
da Silva (CBSI)

José Carlos de Oliveira Bergone (CBSI)

José Mario
Machado
(Harsco)

Carla Thais Ramos
(Marmoraria Kennedy)

OUTROS GANHADORES

André Luiz Ferraz (Betuel Instalações)
José Osvaldo Silvestre (COHAB)
Matheus dos Santos Maciel (CBSI)
Celso Luiz da Silva (Citrino)
Messias da Silva Junior (CBSI)
José Braz dos Santos (CBSI)
Paulo César Miller
(Marmoraria Kennedy)

Destaques de 2017: sindicato atuou e apoiou atos pela defesa de direitos

Ato público contra a Reforma da Previdência,
em frente à sede do INSS, na Avenida Amaral Apoio às caminhadas da Diocese Barra do Piraí Manifestação em Brasília (DF), contra as
reformas trabalhista e da previdência.
Peixoto, em Volta Redonda.
– Volta Redonda contra as reformas.

Na portaria da CSN, na Vila Santa Cecília, dire- Ato em defesa do turno de seis horas da
tores panfletando contra as privatizações no país. Companhia Siderúrgica Nacional.

Sindicato presente no ato 9 de novembro, na
Praça Juarez Antunes (VR), em memória de
Willian, Walmir e Barroso.

Congresso Estadual da CUT Rio, no Rio de
Janeiro, em defesa dos empregos e retomada do
crescimento do Brasil.

Congresso Mundial da ICM (Internacional da
Construção e da Madeira), em Durban, na
África do Sul.

